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Το ξύλο από την αρχαιότητα ήταν πάντα ένα φιλικό και ζεστό υλικό που
προσφερόταν από την φύση και μας έδινε την δυνατότητα για καλλιτεχνική
έκφραση και δημιουργία.
Στις μέρες μας η εταιρεία Γιαλελή, οδηγούμενη από την αγάπη της για
το ξύλο και κατέχοντας πλήρως την τεχνογνωσία του, ξεκίνησε δυναμικά
στο χώρο πριν απο τρεις δεκαετίες, στήνοντας γραμμή παραγωγής με
ξύλινα κουφώματα. Αργότερα δραστηριoποιήθηκε στο χώρο κατασκευής
κουζίνας και ντουλάπας υπνοδωματίου. Ετσι η εταιρεία Γιαλελή
έχει να επιδείξει μια δυναμική παρουσία ετών στο χώρο τoυ ξύλου
και του επίπλου, με μεγάλη παραγωγική δραστηριότητα και τεράστια ποικιλία
προϊόντων.

•Σ
 υνδυάζουμε πρωτοποριακό design
και τις σύγχρονες Ευρωπαικές προδιαγραφές,
με την άψογη χειροποίητη ποιότητα.
• Σημαντικότατη όμως φροντίδα μας,
είναι η προσωπική επαφή με τους πελάτες μας,
με τους οποίους μοιραζόμαστε την αγάπη μας
για το ξύλο.
• Ολα τα προϊόντα μας προσφέρονται
ετοιμοπαράδοτα και επί παραγγελία
στις διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης
• Ολα τα προϊόντα μας κατασκευάζονται απο υλικά
αρίστης ποιότητας και αντοχής, με σεβασμό στο
περιβάλλον και σε τιμές πολύ μακριά από τον
ανταγωνισμό.

Θα μας βρείτε:

Έκθεση - Λ. Θηβών 277, Aιγάλεω:
Σε ένα χώρο 2.500 τμ. - με 5 πωλητές μας
Ολα μας τα προιόντα κατασκευάζονται
στο ιδιόκτητο εργοστάσιό μας (8.000 τμ.)

ΠΟΡΤΕΣ
Θωρακισμένες
Μαρκετερί
ΜDF Επενδεδυμένο
MDF ‘Γυμνό’
CPL
Μασίφ
Επίσης κατασκευάζουμε πόρτες Μασίφ
σε οποιοδήποτε ξύλο ή σχέδιο
επιθυμεί ο πελάτης

Πόρτες Θωρακισμένες
Οι θωρακισμένες πόρτες αποτελούν τη σίγουρη λύση για την ασφάλεια του
σπιτιού. Κατασκευασμένες από άριστα υλικά εγγυώνται το απαραβίαστο της
οικίας σας. Το Φύλλο της πόρτας είναι κατασκευασμένο από ηλεκτρογαλβανιζέ
λαμαρίνα με ειδική σκληρότητα και με διπλό φύλλο θωράκισης.
Το εσωτερικό φύλλο θωράκισης και οι 8 κάθετες νευρώσεις δημιουργούν δύο
τραπεζοειδείς κολώνες που αποτελούν ένα ενιαίο κομμάτι, επιτυγχάνοντας
την καλύτερη ενίσχυση του φύλλου. Έτσι δημιουργούνται τρεις ανεξάρτητοι
κατακόρυφοι κλωβοί που δίνουν στο θυρόφυλλο:
Εξαιρετική στατική και δυναμική συμπεριφορά σε στατικά ή κρουστικά φορτία.
Άριστη στρεπτική ακαμψία.
Σημαντικά αυξημένη αντοχή σε προσπάθεια παραβίασης.
Η Κάσα είναι κατασκευασμένη από λαμαρίνα ψυχρής ελάσεως 1,5mm (ντεκαπέ),
βαμμένη ηλεκτροστατικά σε χρώμα μαύρο ματ σαγρέ 9005 ή καφέ 8017.
Υπάρχει ειδική διαμόρφωση στην κάσα για την τοποθέτηση λάστιχου
περιμετρικά, προσφέροντας τη μέγιστη δυνατή στεγανότητα.
Η κάσα ενισχύεται με ενσωματωμένη πρόκασα για εύκολη τοποθέτηση και
αποφυγή στρέψης.
O αποστάτης κάσας είναι ήδη τοποθετημένος.
Η κάσα έχει ανοιχτό πανωκάσι για να τοποθετείται σε διαφορετικά ύψη.
Τα Προφίλ συγκράτησης των ξύλινων επενδύσεων, κατασκευάζονται από υψηλής
ποιότητας πλαστικοποιημένη λαμαρίνα.
Οι πελάτες μας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, πλήρως, καθώς
διαθέτουμε μία τεράστια γκάμα προϊόντων και έχουμε τη δυνατότητα να
κατασκευάσουμε θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας ακόμα και για τις πιο
απαιτητικές καταστάσεις, από άποψη διαστάσεων και κατασκευής. Η επένδυση
μπορεί να είναι από MDF P.V.C, MDF επένδυση, MDF γυμνό λάκα ή κόντρα
πλακέ θαλάσσης.
Μπορείτε να διαλέξετε μία από τις 4 διατομές που διαθέτουμε για την καλύτερη
οπτική απεικόνιση της πόρτας σας. Σε ορισμένες πόρτες υπάρχει δυνατότητα
τοποθέτησης στοιχείων Inox.
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Πόρτες
Θωρακισμένες
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Προδιαγραφές

Μεσόπορτες
Μαρκετερί
Πόρτες εσωτερικές Μαρκετερί.
Με κάσσα πλακάζ και κουμπωτά περβάζια,
αποτελούν την διαχρονική επιλογή στο
χώρο σας.
Με άριστη ποιότητα που μόνο η πείρα
μας και το υπερσύγχρονο εργοστάσιο μας
μπορεί να προσφέρει.
Ολες οι πόρτες κατασκευάζονται στις
διαστάσεις που επιθυμεί ο πελάτης.
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1. Η
 Γεωμετρία του φύλλου είναι έτσι
σχεδιασμένη ώστε να κλέινει το φύλλο απαλά.
2. Ο
 ι εσωτερικές πόρτες είναι κατασκευασμένες
με καπλαμάδες ανωτέρας ποιότητας.
3. 3
 Μεντεσέδες βαρέου τύπου με διπλό
βαρελάκι ρυθμιζόμενο προς όλες τις
κατευθύνσεις όπου εξασφαλίζουμε μεγάλη
διάρκεια ζωής.
4. Κλειδαριά βαρέως τύπου.
5. Σ
 την πατούρα της κάσας υπάρχει ειδική
πατούρα όπου τοποθετούμε λάστιχο EPDM
γερμανικό για την εξασφάλιση στην μόνωση
του ήχου όπως και θερμότητα και οσμές.
6. Ο
 ι βαμένες πόρτες είναι αμπαλαρισμένες για
την σωστή προστασία των προϊόντων.
7. Κ
 άσα απο πλακάζ αντικολλητό επενδεδυμένο
με τον ανάλογο καπλαμά άριστης ποιότητας.
Δεν κυρτώνει και έχει μεγάλη αντοχή στον
χρόνο. Η κάσα είναι κομμένη φάλτσο μόρσο
για να έχουμε απόλυτη γωνία και αντοχή στο
χρόνο.
8. Π
 ροέκταση κάσας απο 7 έως 36cm αναλόγως
την περίσταση της οικοδομής.
9. Π
 ρεβάζια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
επενδεδυμένα για μεγάλη αντοχή στο χρόνο
10. Δ
 υνατότητα σε όλα τα μοντέλα τοποθέτησης
στοιχείων INOX σε οποιαδήποτε βαφή ή
σχέδιο της εταιρείας μας.

Μεσόπορτες
Μαρκετερί
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001

045

069
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Μεσόπορτες
ΜDF Επενδεδυμένο
Πόρτες εσωτερικές ΜDF Επενδεδυμένες.
Με κάσσα πλακάζ και κουμπωτά περβάζια, αποτελούν
την διαχρονική επιλογή στο χώρο σας.
Με άριστη ποιότητα που μόνο η πείρα μας και το
υπερσύγχρονο εργοστάσιο μας μπορεί να προσφέρει.
Ολες οι πόρτες κατασκευάζονται στις διαστάσεις που
επιθυμεί ο πελάτης.

Προδιαγραφές
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5cm
ΠΕΥΚΟ
2cm
ΠΕΥΚΟ

ΠΥΧΑΚΙ
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ

1. Η Γεωμετρία του φύλλου είναι έτσι σχεδιασμένη
ώστε να κλέινει το φύλλο απαλά.
2. Οι εσωτερικές πόρτες είναι κατασκευασμένες με
καπλαμάδες ανωτέρας ποιότητας.
3cm
3. 3 Μεντεσέδες βαρέου τύπου με διπλό βαρελάκι
ΠΕΥΚΟ
ρυθμιζόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις όπου
εξασφαλίζουμε μεγάλη διάρκεια ζωής.
5cm
10cm XAΡΤΟΚΥΨΕΛΗ
4. Κλειδαριά βαρέως τύπου.
ΜΠΟΪ
ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ
5. Στην πατούρα της κάσας υπάρχει ειδική πατούρα
όπου τοποθετούμε λάστιχο EPDM γερμανικό για την
εξασφάλιση στην μόνωση του ήχου όπως και θερμότητα και οσμές.
6. Οι βαμένες πόρτες είναι αμπαλαρισμένες για την σωστή προστασία των προϊόντων.
7. Κάσα απο πλακάζ αντικολλητό επενδεδυμένο με τον ανάλογο καπλαμά άριστης ποιότητας. Δεν
κυρτώνει και έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Η κάσα είναι κομμένη φάλτσο μόρσο για να έχουμε
απόλυτη γωνία και αντοχή στο χρόνο.
8. Προέκταση κάσας απο 7 έως 36cm αναλόγως την περίσταση της οικοδομής.
9. Πρεβάζια από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδεδυμένα για μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
10. Δυνατότητα σε όλα τα μοντέλα τοποθέτησης στοιχείων INOX σε οποιαδήποτε βαφή ή σχέδιο της
εταιρείας μας.
11. Η κυψέλη, η οποία χρησιμοποιούμε είναι για τη γέμιση του εσωτερικού της πόρτας, είναι
εισαγωγής μας και είναι κατασκευασμένη απο ΕΠΙΡΗΤΙΝΟΜΕΝΟ χαρτί με τα εξής:
α) Διάμετρος κυψέλης 37 χιλ.
β) Βάρος 230 gr/m2 .
γ) Αντοχή στη πίεση 2,7kgr/cm2.

Μεσόπορτες
MDF Επενδεδυμένο
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Μεσόπορτες
MDF Επενδεδυμένο
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Μεσόπορτες
MDF Επενδεδυμένο
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Μεσόπορτες
MDF Επενδεδυμένο
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Μεσόπορτες
MDF Επενδεδυμένο
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Μεσόπορτες
ΜDF ‘Γυμνό’
Προδιαγραφές

1. Η
 Γεωμετρία του φύλλου είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να κλέινει το φύλλο απαλά.
2. 3
 Μεντεσέδες βαρέου τύπου με διπλό βαρελάκι ρυθμιζόμενο προς όλες τις κατευθύνσεις
όπου εξασφαλίζουμε μεγάλη διάρκεια ζωής.
3. Κλειδαριά βαρέως τύπου.
4. Σ
 την πατούρα της κάσας υπάρχει ειδική πατούρα όπου τοποθετούμε λάστιχο EPDM
γερμανικό για την εξασφάλιση στην μόνωση του ήχου όπως και θερμότητα και οσμές.
5. Ο
 ι βαμένες πόρτες είναι αμπαλαρισμένες για την
σωστή προστασία των προϊόντων.
5cm
6. Κ
 άσα απο πλακάζ αντικολλητό επενδεδυμένο με
ΠΕΥΚΟ
τον ανάλογο καπλαμά άριστης ποιότητας. Δεν
2cm
κυρτώνει και έχει μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Η
ΠΕΥΚΟ
κάσα είναι κομμένη φάλτσο μόρσο για να έχουμε
απόλυτη γωνία και αντοχή στο χρόνο.
7. Π
 ροέκταση κάσας απο 7 έως 36cm αναλόγως την
περίσταση της οικοδομής.
8. Π
 ρεβάζια από κόντρα πλακέ θαλάσσης
επενδεδυμένα για μεγάλη αντοχή στο χρόνο.
ΠΥΧΑΚΙ
9. Δ
 υνατότητα σε όλα τα μοντέλα τοποθέτησης
ΑΝΑΛΟΓΑ
ΜΕ ΤΗΝ
στοιχείων INOX σε οποιαδήποτε βαφή ή σχέδιο
ΕΠΕΝΔΥΣΗ
της εταιρείας μας.
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΣΑΣ
10. Η
 κυψέλη, η οποία χρησιμοποιούμε είναι για
τη γέμιση του εσωτερικού της πόρτας, είναι
εισαγωγής μας και είναι κατασκευασμένη απο
ΕΠΙΡΗΤΙΝΟΜΕΝΟ χαρτί με τα εξής:
α) Διάμετρος κυψέλης 37 χιλ.
β) Βάρος 230 gr/m2 .
3cm
ΠΕΥΚΟ
γ) Αντοχή στη πίεση 2,7kgr/cm2.
5cm
ΜΠΟΪ
ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ
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10cm

XAΡΤΟΚΥΨΕΛΗ

Μεσόπορτες
MDF ‘Γυμνό’
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Μεσόπορτες CPL
Πόρτες εσωτερικές CPL.
Με κάσσα πλακάζ και κουμπωτά περβάζια, αποτελούν
την διαχρονική επιλογή στο χώρο σας.
Με άριστη ποιότητα που μόνο η πείρα μας και το
υπερσύγχρονο εργοστάσιο μας μπορεί να προσφέρει.
Οι μεσόπορτες CPL κατασκευάζονται
σε τυποποιημένες διαστάσεις.

4cm
ΠΕΥΚΟ

Προδιαγραφές

1. Υπάρχει σε 6 χρωματισμούς.
2. 3 Μεντεσέδες μονούς.
3. Κλειδαριά βαρέως τύπου.
4. Στην πατούρα της κάσας υπάρχει ειδική πατούρα όπου
τοποθετούμε λάστιχο EPDM γερμανικό για την εξασφάλιση
στην μόνωση του ήχου όπως και θερμότητα και οσμές.
5. Αμπαλαρισμένες.
6. Κάσα απο πλακάζ αντικολλητό επενδεδυμένο με τον ανάλογο
καπλαμά άριστης ποιότητας. Δεν κυρτώνει και έχει μεγάλη
αντοχή στον χρόνο. Η κάσα είναι κομμένη φάλτσο μόρσο για
να έχουμε απόλυτη γωνία και αντοχή στο χρόνο.
7. Προέκταση κάσας απο 10 έως 16cm.
8. Πρεβάζια από κόντρα πλακέ θαλάσσης επενδεδυμένα για
μεγάλη αντοχή στο χρόνο.

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑΛΕΛΗ
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4cm
ΜΠΟΪ
ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ

4cm

XAΡΤΟΚΥΨΕΛΗ

Μεσόπορτες
CPL
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Μεσόπορτες
Μασίφ

Πόρτες εσωτερικές απο μασίφ ξυλεία
σε Αμερικάνικο Δρύς, Meranti,
Σουηδικό Πεύκο και Pits pine.
Για ένα αισθητικό και διαχρονικό
αποτέλεσμα εναρμονισμένο με το
περιβάλλον, η επιλογή είναι μία και
μοναδική. Χειροποίητες πόρτες από μασίφ
ξύλο. Οι πόρτες μασίφ κατασκευάζονται
από άριστης ποιότητας υλικά φιλικά πρός
το περιβάλλον και το βασικότερο, σε τιμές
ασυναγώνιστες.
Μεγάλη συλλογή πορτών εξωτερικών και
εσωτερικών κατασκευασμένων με υψηλά
standards ποιότητας και αισθητικής.
Υπάρχει δυνατότητα κατασκευής και σε
σχέδια της αρεσκείας σας στις διαστάσεις
που επιθυμείτε.
Τεράστια συλλογή σχεδίων εκτός αυτών
που υπάρχουν στις φωτό διατίθενται στην
εκθεσή μας. Οι πόρτες παραδίδονται
άβαφες ή βαμμένες με ειδικές
υδατοδιαλυτές βαφές με μεγάλη αντοχή
στον χρόνο και σε δύσκολες εξωτερικές
συνθήκες (υγρασία, βροχή κλπ).

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑΛΕΛΗ
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΞΥΛΟΥ

Εργαλεία
και χρώματα

Eπιλέξτε

απο μια μεγάλη γκάμα
το χρώμα που σας ταιριάζει!
ΕΡΓΑΛΕΙΟ 7Χ (1)

ΠΡΟΦΙΛ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 7X

ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΔΕΞΙΑ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ
ΣΥΡΩΜΕΝΑ

ΣΥΡΩΜΕΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΥΡΩΜΕΝΗ ΧΩΝΕΥΤΗ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1006

ΕΡΓΑΛΕΙΟ 1006 (1)

Βαφές
Προδιαγραφές

1. Για τη σωστή προστασία των εσωτερικών
πορτών εφαρμόζουμε ένα ειδικό επαναστατικό
υλικό PRIMER όπου μηδενίζουμε τυχόν
φουσκώματα και σκευρώσεις των πορτών σε
δύσκολους χώρους όπως WC.
2. Χρωματίζουμε με χρώματα νερού οικολογικά.
120 περίπου χρωματισμοί, αναλόγως βέβαια
και με τον καπλαμά που θα διαλέξετε.
3. Στρώνουμε την επιφάνεια με ακρυλικά
υποστρώματα μεγάλης διαύγειας και διάρκειας
για να έχουμε ένα καθαρό αποτέλεσμα
οπτικότητας επάνω στη πόρτα.
4. Καλύπτουμε την επιφάνεια με ακρυλικό
βερνίκι το τελείωμα της πόρτας.
5. Με τα υλικά που χρησιμοποιούμε έχουμε
μεγάλη αντοχή στο φινίρισμα της πόρτας.
6. Αντοχή στην χάραξη.
7. Αντοχή στη θερμοκρασία.
8. Αντοχή στην επίδραση ουσιών.
9. Δεν υπάρχουν ορατές μεταβολές.

Εχουμε τη δυνατότητα να βάψουμε ειδικές
βαφές οπως: Κρακελέ, μεταλιζέ, ασημί, γκοφρέ,
βαφές για τζάμια και ντεκαπέ, σε αποχρώσεις
που επιθυμεί ο πελάτης.

ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑΛΕΛΗ
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Πόρτες MDF Επένδυση
Πόρτες MDF Γυμνό
Kόντρα πλακέ θαλάσσης
Laminate
Πόρτες από MDF γυμνό
ή επενδεδυμένο σε πέντε
επενδύσεις:
ΔΡΥΣ, ΑΝΙΓΚΡΕ, ΤΕΧΝΗΤΟΣ
ΔΡΥΣ, PITS PINE, OΞΙΑ.
Kατόπιν παραγγελίας, στις
διαστάσεις που επιθυμεί ο
πελάτης.

GG 226

GG 227

GG 228

GG 229

GG 212

GG 213

GG 234

GG 235

GG 236

GG 237

GG 217

GG 112

Οι πόρτες MDF διατίθενται
‘τυφλές’ ή με τζάμι, σε
οποιοδήποτε σχέδιο.
Οποιαδήποτε πόρτα μπορεί να
γίνει και με διπλό εργαλείο όπως τα σχέδια Μύκονος και
Σκιάθος.
Επίσης αναλαμβάνουμε την
κατασκευή πρεσσαριστών
οκουμέ (κόντρα πλακέ)
ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑΛΕΛΗ

20

Γραμμικά σχέδια
Πορτών MDF

GG 214

GG 215

GG 251

GG 253

GG 216

GG 254

GG 255

GG 239

GG 219

GG 241

GG 240

GG 242
ΚOΥΦΩΜΑΤΑ ΓΙΑΛΕΛΗ
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Γραμμικά σχέδια
Πορτών MDF
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GG 218

GG 194

GG 256

Αμοργός

Περγάρι

Άνδρος

Κως

GG 223

GG 221

GG 222

Νίσηρος

Σαντορίνη

Κίμωλος

Κρήτη

Γραμμικά σχέδια
Πορτών MDF

Μήλος

Ρόδος

Ζάκυνθος

Λέσβος

Μύκονος

Σκύρος

Πάρος

Σάμος

Σέριφος

Κέρκυρα

Σκιάθος

ÊÆËÃÚÔÑÐËÍ¾
ÇÒËÎÑÉ¾

Χίος
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